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Preventieadviseur logistieke 
sector 
 
Locatie: Antwerpen 
  

Als HSEQ medewerker sta je mee in voor de implementatie, het handhaven en de verdere 
ontwikkeling van het veiligheids- en kwaliteitsbeleid op de terminal. Je zal toezien op de 
implementatie en naleving van de bestaande procedures en werkinstructies en zorgt ervoor dat elke 
nieuwe medewerker hiervan op de hoogte wordt gesteld.  

Tot jouw takenpakket als HSEQ medewerker behoren: 

• Dagelijkse en maandelijkse rondgangen op alle departementen  
• Opvolgen en onderzoeken van alle ongevallen en incidenten 
• Coördineren en geven van opleidingen  
• Risico’s opsporen en nemen van preventiemaatregelen 
• Controles op brandveiligheid 
• Actief deelnemen aan HSEQ audits 

 
 

Als HSEQ medewerker beschik jij over: 

• Een bachelor diploma  
• Een uitgesproken interesse in veiligheid en kwaliteit 
• Ervaring in een logistieke sector (pluspunt) 
• Een zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
 
Waarom je voor Prevom kiest  
Continue kunnen bijleren en groeien als persoon. Bij Prevom ben je geen nummer maar maak je deel 
uit van een community waar jij als werknemer centraal staat en begeleiding zal krijgen om het beste uit 
jezelf te halen. Je krijgt dus de kans deel uit te maken van een zeer dynamisch, veelzijdig en groeiend 
bedrijf.  
Wij zorgen voor een boeiende functie met veel verantwoordelijkheid waarbij je zowel de theoretische 
aspecten van een veiligheidsbeleid op te stellen eigen zal maken, alsook de praktische werfopvolging 
op vlak van veiligheid zal ervaren.  
Daarnaast krijg je een aantrekkelijk salaris met uitgebreide extralegale voordelen, waaronder een 
bedrijfswagen en jaarlijkse bijscholingen.  
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Laat ons weten waarom jij de perfecte kandidaat bent om ons topteam te komen versterken op 
onderstaand e-mailadres: info@prevom.be 
 


